UNIWERSYTET OJCZYŹNIE NA URODZINY
wydarzenia zorganizowane z myślą o uczczeniu 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę
_____________________________________________________________________________
- 6-8 grudnia 2018 r.
Konferencja

Naukowa

„Tyś

naszą

Hetmanką.

Jasnogórskie

drogi

do

niepodległości"

Konferencja odbywać się będzie w Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w
Częstochowie i na Jasnej Górze. Zapraszając do udziału w obradach, organizatorzy chcą m.in.
przypomnieć misję wykonywaną przez często zapomnianych artystów, pisarzy, nauczycieli, a także
duchownych i siostry zakonne, którzy troszczyli się o zachowanie narodowej tradycji. Pragną podjąć
refleksję nad wkładem Jasnej Góry, jako sanktuarium narodu, w odzyskanie naszej niepodległości, jak
również wskazać na jej Maryjny patronat.
Konferencji towarzyszyć będą wydarzenia artystyczne:


okolicznościowa wystawa ze zbiorów Klasztoru Jasnogórskiego, prezentująca artefakty
związane z dążeniem do odzyskania przez Polskę niepodległości,



uroczysty koncert symfoniczny: Ignacy Paderewski - Uwertura na orkiestrę symfoniczną,
Fryderyk Chopin - Koncert fortepianowy f-moll op. 21. w wykonaniu:
Rafał Blechacz - fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Jacka Kaspszyka
Koncert odbędzie się 6 grudnia br. o godz. 19.00 w Bazylice Jasnogórskiej.
Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad tym wydarzeniem objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

- 11 stycznia 2018 r.
Konferencja Naukowa „Z dziejów Kresów Wschodnich. Lwów" - przed jej rozpoczęciem odbyła się
uroczystość nadania sali wykładowej imienia lwowskiego matematyka prof. Stefana Banacha.
Wewnątrz audytorium odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą naukowcowi (sala nr 3002
znajduje się w budynku Uczelni mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 13/15).
Organizatorami przedsięwzięcia byli pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego oraz Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego. Wśród zaproszonych gości i uczniów częstochowskich szkół znaleźli
się również członkowie lokalnego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich, którzy przygotowali okolicznościową wystawę. Jej tematyka nawiązywała do inicjatywy i
budowy pomnika Orląt Lwowskich. Monument znajduje się na jednym z placów w częstochowskiej
dzielnicy Raków.

- 14 maja 2018 r.
Konferencja w ramach programu Polonia Restituta: "Myśląc Polska…" Obywatelskość i patriotyzm
w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”
Uczestnicy obradowali nad polskim doświadczeniem przeszłości i zastanawiali się nad perspektywami
obywatelskości i patriotyzmu w następnych dziesięcioleciach.

- 8 września 2018 r.
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przyłączył się do
Narodowego Czytania 2018 pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Tegoroczna edycja
miała za zadanie promocję nie tylko czytelnictwa, ale również uczczenie setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.

- 21-22 września 2018 r.
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Między wolnością a konformizmem – 100-lecie
polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie"

Było to już 13 spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z kraju i zagranicy związanych z
naukami o wychowaniu, poświęcone historycznym i współczesnym zagadnieniom edukacji.
Celem konferencji była próba zwartościowania dorobku polskiej pedagogiki na przestrzeni ostatnich
100 lat oraz ukazanie jej w kontekście rozwoju nauk o wychowaniu w krajach sąsiednich. Tego typu
próbom sprzyja przypadająca w roku 2018 okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Organizator był Zakład Podstaw Pedagogiki Instytut Pedagogiki UJD w Częstochowie.

- 14-16 października 2018 r.

Konferencja: „Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej (1918-1923)”
Odbyła się pod patronatem Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. dr. hab. Piotra
Pogonowskiego oraz Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w
Częstochowie prof. dr hab. Anny Wypych Gawrońskiej.

- 6-7 listopada 2018 r.
Konferencja: „Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku” Ewolucja bezpieczeństwa w latach
1918-2018
Podczas konferencji obradowano w następujących obszarach tematycznych:
1. Polityczno - militarny wymiar bezpieczeństwa narodowego.
2. Kulturowy i gospodarczy wymiar bezpieczeństwa narodowego.
3. Polska w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego.

- listopad 2018 r.
Wystawa w Bibliotece na 100 -lecie odzyskania Niepodległości
„Józef Piłsudski w rysunkach Zdzisława Czermańskiego w 100 – lecie Odzyskania Niepodległości” – to
tytuł wystawy, którą można do końca listopada zwiedzić w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (sala wystawowa w budynku WFH,
al. Armii Krajowej 36a). Materiały składające się na ekspozycję pochodzą ze zbiorów Książnicy oraz
kurator wystawy dr Elżbiety Wróbel.
Jak poradzono sobie z epidemią księgosuszu? - publikacja na 100 –lecie niepodległości Polski
Pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Boratyńskiego (pracownik Instytutu Chemii, Nauk o Zdrowiu i
Żywności Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJD) powstała publikacja zatytułowana
„Powstrzymanie księgosuszu w Polsce w latach 1921-1922”. Współautorami pracy są: Beata
Orzechowska (pracownik Laboratorium Wirusologii, Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych Instytut
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu), Liliana Bezpalko
(Biowet Puławy Spółka z.o.o, Puławy) i Małgorzata Lis (Biowet Puławy Spółka z.o.o, Puławy).
Publikacja ukazała się w Postępy Hig Med. Dosw (online), 2018; 72: 966-974, e-ISSN 1732-2693 (jest
dostępna również na stronie www.phmd.pl). Publikacja jest poświęcona zarazie księgosuszu bydła w
Polsce, która miała miejsce w latach 1920-1922. Straty wynikające ze skutków epidemii przekroczyły
wtedy 40 tysięcy sztuk bydła. Autorzy informują o podjętych krokach zmierzające do opanowania
zagrożenia. Uświadamiają czytelnikom rozmiar strat i ich znaczenie dla odradzającej się po ponad 120
latach niewoli gospodarki polskiej. Zainteresowani mogą przeczytać o tym wydarzeniu na:
https://phmd.pl/resources/html/article/details?id=182456

